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Summary
Background:

Glossectomy due to surgical treatment of neoplasm leads to dysphagia. The aim of this study was to
define oral and pharyngeal dysfunctions and their dependence on the extent of tongue excision and
swallowing efficiency.

Material /Methods:

Sixty-two patients were examined by video fluoroscope 2 weeks to 3 months after surgery. Oral and
pharyngeal disturbances were analyzed according to W. J. Dodd’s method.

Results:

Impaired tongue movement and absence of oral transport were the most frequent oral dysfunctions.
Absence of glosso-pharyngeal closure and abnormal epiglottis movement were the most frequent
pharyngeal dysfunctions.

Conclusions:

Oral-phase abnormalities are a result of anatomical structure resection, and pharyngeal abnormalities
are a result of a delay in pharyngeal-phase initiation and defective synchronization. Video fluoroscopic
evaluation is a fundamental method in defining oral and pharyngeal dysfunction.
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Wst´p
J´zyk jest wa˝nym organem w wykonywaniu podstawowych
czynnoÊci, takich jak: ˝ucie, po∏ykanie, mowa i odczuwanie
smaku. W akcie po∏ykania j´zyk dokonuje oceny pokarmu
pod wzgl´dem wielkoÊci, konsystencji, kszta∏tu i smaku.
Bierze udzia∏ w rozdrabnianiu i przemieszczaniu pokarmu
w jamie ustnej oraz mieszaniu go ze Êlinà. Za pomocà j´zyka
dokonuje si´ podzia∏ k´sa na mniejsze cz´Êci i przemieszczanie go do gard∏a oraz zabezpieczenie przed cofaniem si´
pokarmu z gard∏a do jamy ustnej. W fazie gard∏owej j´zyk
bierze udzia∏ w wytworzeniu dodatniego ciÊnienia w gardle
oraz w zabezpieczeniu dróg oddechowych.
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Raki jamy ustnej, w tym rak j´zyka stanowià oko∏o 1,5%
wszystkich z∏oÊliwych nowotworów u cz∏owieka. Chirurgiczne leczenie w zale˝noÊci od stanu zaawansowania
zmiany nowotworowej jest zawsze du˝ym okaleczeniem chorego i prowadzi do ró˝nie nasilonych zaburzeƒ
po∏ykania.
Celem pracy jest ocena zale˝noÊci pomi´dzy zakresem wyci´cia j´zyka a nasileniem zaburzeƒ po∏ykania, ocena wydolnoÊci
po∏ykania i jego zale˝noÊci od poszczególnych sk∏adowych
fazy ustnej i gard∏owej, ocena skutecznoÊci autoregulacyjnych
mechanizmów ∏agodzàcych zaburzenia po∏ykania po cz´Êciowym lub ca∏kowitym wyci´ciu j´zyka.
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Materia∏ i metoda
Materia∏ stanowi∏o 62 pacjentów (16 kobiet i 46 m´˝czyzn)
operowanych w latach 1993–2003 w Klinice Chirurgii
Szcz´kowo-Twarzowej PAM z powodu nowotworu z∏oÊliwego
umiejscowionego w j´zyku lub w jego sàsiedztwie, skàd
nacieka∏ struktury j´zyka. Ârednia wieku badanych wynosi∏a
53 lata (od 20–72 lat). Wskazaniem do badania by∏y trudnoÊci
w doustnym od˝ywianiu si´.
W zale˝noÊci od zakresu zabiegu chorych podzielono na 5
grup (tabela I).

Zarejestrowany akt po∏ykania analizowano wed∏ug stopnia wykonania nast´pujàcych czynnoÊci ustnej i gard∏owej
fazy:
• Zwarcie warg
• Zwarcie podniebienie-gard∏o
• Transport k´sa w jamie ustnej
• Ruchy j´zyka
• Zaleganie w jamie ustnej po po∏kni´ciu

Do badania aktu po∏ykania u˝yto aparatu do przeÊwietleƒ
EDR 700 firmy Medicor.Warunki przeÊwietlenia waha∏y si´
w granicach 0,0–0,8 mA i 65–80 kV. Uzyskany obraz rejestrowano za pomocà magnetowidu w systemie VHS na
taÊmie magnetycznej z cz´stotliwoÊcià 24 klatki na sekund´,
co dawa∏o mo˝liwoÊç wielokrotnego przeglàdania badania
oraz analizy wybranych fragmentów w zwolnionym tempie
lub poklatkowo. Dodatkowo do analizy uzyskanego obrazu
telewizyjnego wykorzystano komputer AMIGA 4000/040 z
kartà do cyfrowego zapisu w czasie rzeczywistym.
Faz´ ustnà i gard∏owà aktu po∏ykania rejestrowano w dwu
rzutach: bocznym i tylno-przednim. Chorzy badani byli w pozycji siedzàcej, g∏ow´ trzymali w pozycji dowolnej, jakà uznali za najkorzystniejszà podczas jedzenia. Badanie rozpoczynano od rzutu bocznego. Je˝eli by∏o to mo˝liwe rzut boczny
obejmowa∏ ca∏à jam´ ustnà, nosogard∏o, gard∏o Êrodkowe,
dolne i cz´Êç szyjnego odcinka prze∏yku. Je˝eli wszystkie te
elementy nie mieÊci∏y si´ w obrazie to faz´ ustnà i gard∏owà
badano w dwu uj´ciach. Pierwsze obejmowa∏o ca∏à jam´
ustnà, nosogard∏o, gard∏o Êrodkowe i cz´Êç gard∏a dolnego.
W drugim uj´ciu powinny byç uwidocznione tylna cz´Êç jamy
ustnej, gard∏o Êrodkowe i dolne oraz szyjna cz´Êç prze∏yku.

• Dodatkowe po∏kni´cia dla opró˝nienia jamy ustnej
• Tor k´sa w jamie ustnej
• Postawa badanego w czasie po∏ykania
• Ruchy g∏owà podczas po∏ykania
• Ruch nag∏oÊni
• Zwarcie j´zykowo-gard∏owe
• Tor k´sa w gardle
• Dodatkowe po∏kni´cia dla opró˝nienia gard∏a dolnego
• Zaleganie w gardle dolnym po po∏kni´ciu
• Zaciek popo∏kni´ciowy do dolnych dróg oddechowych
• Zabezpieczenie dolnych dróg oddechowych
• Zaciek Êródpo∏kni´ciowy do dolnych dróg oddechowych

Do badania u˝ywano zawiesiny barytowej. Do pierwszego po∏kni´cia stosowano rozcieƒczonà zawiesin´ w iloÊci
do 5 ml. JeÊli chory przy pierwszym po∏kni´ciu masywnie
si´ zach∏ystywa∏ badanie przerywano. Je˝eli po∏ykanie nie
by∏o zaburzone znacznym zach∏ystywaniem pacjenci kontynuowali po∏ykanie zwi´kszajàc iloÊç zawiesiny przeci´tnie
do 20ml. W dalszym ciàgu badania chory po∏yka∏ zawiesin´ o konsystencji budyniu lub pasty, iloÊç po∏kni´ç by∏a
dowolna.

Dodatkowo oceniano nast´pujàce sekwencje czasowe:
• Moment zamkni´cia krtani
• Poczàtek fazy gard∏owej
• Inicjacja fazy gard∏owej
• Poczàtek opró˝niania gard∏a

Analiz´ aktu po∏ykania oparto o zmodyfikowanà metod´
podanà przez W.J. Doddsa [1].

• Moment otwarcia zwieracza gard∏owo-prze∏ykowego

Table 1. Classification depending on the extent of resection.
Tabela 1. Podział na grupy w zale˝noÊci od zakresu zabiegu operacyjnego.
Typ operacji

Zakres wyci´cia j´zyka

Liczba badanych

1

Wyci´cie całego lub prawie całego j´zyka z cz´Êcià dna jamy ustnej i fragmentem ˝uchwy

11

2

Podłu˝ne wyci´cie połowy j´zyka z cz´Êcià dna jamy ustnej i fragmentem ˝uchwy

24

3

Wyci´cie cz´Êci j´zyka z fragmentem dna jamy ustnej

13

4

Wyci´cie nasady j´zyka z fragmentem dna jamy ustnej i bocznej Êciany gardła oraz gał´zià ˝uchwy

8

5

Poprzeczne wyci´cie przedniej cz´Êci j´zyka z cz´Êcià dna jamy ustnej i fragmentem ˝uchwy

6
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• Moment zamkni´cia zwieracza gard∏owo-prze∏ykowego

Wyniki przedstawiono przez podanie wspó∏czynnika korelacji r oraz wartoÊci prawdopodobieƒstwa p.

• Moment otwarcia krtani

• Czas fazy ustnej

Za istotne statystycznie ró˝nice we wszystkich przeprowadzonych testach uznano te, dla których prawdopodobieƒstwo p<0,05. Natomiast wyniki uwa˝ano na granicy
istotnoÊci statystycznej, je˝eli p>0,05 i p<0,10.

• Czas transportu k´sa w jamie ustnej

Wyniki

• Czas otwarcia zwieracza gard∏owo-prze∏ykowego

Ogó∏em akt po∏ykania oceniono u 62 pacjentów. CzynnoÊci
sk∏adajàce si´ na ustnà faz´ aktu po∏ykania by∏y zaburzone
w ró˝nym stopniu. Zaburzenia te w zale˝noÊci od rodzaju wyst´powa∏y u 8–95% chorych. Cz´stoÊç wyst´powania
tych zaburzeƒ zestawiono w tabeli II.

• Gromadzenie k´sa

• Czas opró˝nienia gard∏a
• Czas fazy gard∏owej
WydolnoÊç po∏ykania oceniano subiektywnie w zale˝noÊci
od obecnoÊci aspiracji do dolnych dróg oddechowych i od
tego jaka du˝a by∏a cz´Êç k´sa, którà uda∏o si´ przetransportowaç z jamy ustnej do prze∏yku. WydolnoÊç po∏ykania
okreÊlono w pi´ciostopniowej skali (0 – po∏ykanie niewydolne, 1 – wydolne, 2 – Êrednio sprawne, 3 – sprawne
i 4 – prawid∏owe).
Analiza statystyczna:
Wszystkie zmienne ciàg∏e sprawdzano ze wzgl´du na
normalnoÊç rozk∏adów testem Ko∏mogorowa-Smirnowa.
W przypadkach gdy normalnoÊç rozk∏adów nie by∏a zachowana, do opisu zmiennych u˝yto mediany, wartoÊci minimalnych i maksymalnych a w pozosta∏ych przypadkach
wartoÊci Êrednich i odchyleƒ standardowych. Do sprawdzenia ró˝nic statystycznych mi´dzy zmiennymi (dla ró˝nych
typów operacji) stosowano test Manna-Whitney’a.

Zale˝ne od zakresu wyci´cia j´zyka okaza∏y si´ byç nast´pujàce czynnoÊci fazy ustnej: transport k´sa w jamie ustnej
(p=,00016) i ruchomoÊç j´zyka (p=,00020). W odniesieniu
do pozosta∏ych elementów fazy ustnej takich zale˝noÊci nie
stwierdzono. Brak gromadzenia k´sa stwierdzono u wi´kszoÊci
Table 3. Correlation between functions of the oral and pharyngeal
phases of deglutition and efficiency (W: efficiency
of deglutition, UES: upper esophageal sphincter)
Tabela 3. Korelacja wybranych czynnoÊci ustnej i gardłowej fazy
połykania z wydolnoÊcià (W – wydolnoÊç połykania,
UES – zwieracz gardłowo-przełykowy).
Korelacja Rang Spearmanna
Korelacja pomi´dzy

R

poziom p

W & Zakres wyci´cia j´zyka

0,34

0,00307

W & Transport k´sa w jamie ustnej

-0,44

0,00010

W & Ruchy j´zyka

-0,59

0,00000

W & Tor k´sa w j. ustnej

-0,34

0,00784

Do zbadania korelacji pomi´dzy dwiema zmiennymi zastosowano test korelacji rang Spearman’a.

W & Ruch nagłoÊni

-0,61

0,00000

W & Zwarcie j´zyk-gardło

-0,57

0,00000

Table 2. Oral-phase disorders.
Tabela 2. Zaburzenia fazy ustnej aktu połykania.

W & Dołyki dla opró˝n.gardła

-0,48

0,00002

W & Zaleganie w gardle

-0,51

0,00000

W & Zaciek popołkni´ciowy

-0,52

0,00000

Dla zmiennych nieciàg∏ych do badania ró˝nic statystycznych lub sprawdzenia jednorodnoÊci grup stosowano test
chi-kwadrat Pearson’a lub chi-kwadrat z poprawkà Yates’a.

ZABURZENIA FAZY USTNEJ

LICZBA
BADANYCH

%

Brak szczelnoÊci szpary ust

13

21,22

W & Zabezpieczenie dróg odd.

-0,71

0,00000

Brak formowania k´sa

40

65,57

W & Zaciek Êródpołkni´ciowy

-0,40

0,00045

Brak zwarcia podniebienie-gardło

5

8,20

W & Moment inicjacji f.gardłowej

-0,30

0,02125

Brak czynnego transportu ustnego

51

83,60

W & Moment otwarcia UES

-0,41

0,00107

Zaburzenia ruchomoÊci j´zyka

58

95,08

W & Moment zamkni´cia UES

-0,44

0,00049

Zaleganie w jamie ustnej

40

65,57

W & Moment otwarcia krtani

-0,46

0,00019

Dodatkowe połkni´cia

40

65,57

W & Czas gromadzenia k´sa

0,22

0,08344

Boczny tor k´sa w jamie ustnej

28

56,00

W & Czas otwarcia UES

-0,15

0,25563

Wymuszona postawa w czasie połykania

27

44,27

W & Czas opró˝niania gardła

-0,42

0,00073

Konieczne ruchy głowà w czasie połykania

25

40,99

W & Czas fazy gardłowej

-0,44

0,00048
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badanych. W poszczególnych grupach badanych chorych brak
gromadzenia k´sa stwierdzono u wszystkich, u wi´kszoÊci lub
co najmniej u po∏owy pacjentów. WÊród czynnoÊci fazy ustnej
najsilniejszà korelacj´ z wydolnoÊcià po∏ykania zanotowano w
odniesieniu do ruchomoÊci j´zyka i transportu k´sa w jamie
ustnej. Dane te przedstawiono w tabeli III.

Table 4. Pharyngeal-phase disorders.
Tabela 4. Zaburzenia fazy gardłowej aktu połykania.
LICZBA
BADANYCH

%

Niepełny ruch nagłoÊni

31

50,81

Równie˝ zaburzenia fazy gard∏owej wyst´powa∏y w znacznym odsetku przypadków i w zale˝noÊci od rodzaju zaburzenia stanowi∏y 18–59%. Cz´stoÊç wyst´powania tych
zaburzeƒ zestawiono w tabeli IV.

Brak zwarcia j´zyk-gardło

36

59,01

Boczny tor k´sa w gardle

14

28,00

Zaleganie w gardle dolnym

26

42,63

Najcz´Êciej stwierdzano niepe∏ne zwarcie j´zykowo-gard∏owe –
u 36 chorych (59%). Istotnà statystycznie zale˝noÊç od zakresu
wyci´cia j´zyka zanotowano w odniesieniu do ruchu nag∏oÊni
(p=,00574), zwarcia j´zykowo-gard∏owego (p=,00323), zalegania w gardle (p=,02091) oraz zabezpieczenia dróg oddechowych
(p=,00050). Moment inicjacji fazy gard∏owej (w odniesieniu do
poczàtku fazy gard∏owej) wystàpi∏ w przedziale 0,04–2,52 s
fazy gard∏owej a jego wartoÊç Êrednia wynosi∏a 0,55 s.
U wi´kszoÊci badanych moment ten wystàpi∏ w przedziale
0,12–0,76 s.

Dodatkowe połkni´cia

35

57,37

Zaciek popołkni´ciowy

17

27,87

Niepełne zabezpieczenie dróg oddechowych

26

42,63

Zaciek Êródpołkni´ciowy

11

18,00

Czas otwarcia zwieracza gard∏owo-prze∏ykowego w wi´kszoÊci przypadków waha∏ si´ w granicach 0,28–0,44 s (mediana 0,36). Czas wstrzymania oddechu wynosi∏ Êrednio 1,77 s
(0,08–9,72) a u wi´kszoÊci pacjentów zawiera∏ si´ w przedziale 0,64–2,08 s. Czas fazy gard∏owej waha∏ si´ w granicach
0,24–4,96 s. Ârednia wartoÊç wynosi∏a 1,42 s a u wi´kszoÊci
pacjentów zawiera∏ si´ w przedziale 0,77–2 s.
Niewydolne po∏ykanie stwierdzono u 13 chorych (20,97%),
wydolne – u 15 (24,19%), Êrednio sprawne – u 16 (25,80%),
sprawne – u 16 (25,80%) a prawid∏owe u 2 (3,22%).

ZABURZENIA FAZY GARDŁOWEJ

WÊród sk∏adowych fazy gard∏owej najsilniejszà korelacj´
z wydolnoÊcià po∏ykania zanotowano w odniesieniu do
zabezpieczenia dróg oddechowych, ruchu nag∏oÊni, zwarcia
j´zykowo-gard∏owego, zacieku popo∏kni´ciowego, zalegania w gardle, dodatkowych po∏kni´ç dla opró˝nienia gard∏a,
momentu otwarcia krtani, czasu fazy gard∏owej (tabela III).
Prawdopodobieƒstwo ró˝nic pomi´dzy poszczególnymi grupami badanych chorych, pod wzgl´dem ocenianych parametrów wykaza∏o, ˝e najwi´ksze ró˝nice wystàpi∏y pomi´dzy
pacjentami grupy 1 (po najbardziej rozleg∏ej resekcji j´zyka) a wszystkimi pozosta∏ymi grupami badanych chorych. Zaburzenia ustnej i gard∏owej fazy po∏ykania u tych
chorych by∏y najsilniej wyra˝one a stopieƒ wydolnoÊci
po∏ykania najni˝szy (tabela V).

Table 5. Range of tongue resection and efficiency of deglutition
Tabela 5. Zakres wyci´cia j´zyka a wydolnoÊç połykania.
WYDOLNOÂå POŁYKANIA
Zakres wyci´cia j´zyka

0

1

2

3+4

Razem

1

7

3

1

0

11

63,64%

27,27%

9,09%

0,00%

4

5

6

9

16,67%

20,83%

25,00%

37,50%

1

4

1

7

7,69%

30,77%

7,69%

53,85%

1

2

4

1

12,50%

25,00%

50,00%

12,50%

0

1

4

1

0,00%

16,67%

66,67%

16,67%

Razem

13

15

16

18

Chi^2 Pearsona

29,08

df=12

p=,00384

Chi^2 NW

29,65

df=12

p=,00315

R rang Spearman

0,34

t=2,7662

p=,00753

2

3

4

5

24

13

8

6

62
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Dyskusja
Dysfagia pooperacyjna jest trudnym problemem i wymaga
szczegó∏owej diagnostyki. Cz´Êciowe lub ca∏kowite wyci´cie
j´zyka, b´dàce jednym z elementów skojarzonego leczenia pacjentów z powodu nowotworu z∏oÊliwego pierwotnie umiejscowionego w tkankach j´zyka lub naciekajàcego
go z sàsiedztwa, choç uwalnia chorego od nowotworu,
jest bardzo okaleczajàce i stwarza du˝e trudnoÊci w doustnym od˝ywianiu oraz w znacznym stopniu zaburza
mow´. Pacjenci po rozleg∏ych zabiegach chirurgicznych
dotyczàcych struktur jamy ustnej, a w szczególnoÊci j´zyka,
muszà przystosowaç si´ do po∏ykania, oddychania i mowy
w bardzo zmienionych warunkach. Dlatego rejestracja
i ocena zaburzeƒ po∏ykania u tych pacjentów jest wa˝nym
elementem pozwalajàcym na zaplanowanie czynnoÊciowej
reedukacji po∏ykania.
U pacjentów po cz´Êciowym lub ca∏kowitym wyci´ciu
j´zyka zawsze wyst´pujà zaburzenia fazy ustnej.
Najcz´Êciej stwierdzono zaburzenia ruchomoÊci j´zyka.
W nast´pstwie zaburzeƒ ruchomoÊci j´zyka dochodzi∏o do
zaburzeƒ formowania k´sa lub ca∏kowitego wypadni´cia
tej wa˝nej czynnoÊci fazy ustnej. Brak gromadzenia k´sa
w materiale w∏asnym stwierdzono u wi´kszoÊci badanych. W ka˝dej z analizowanych grup chorych brak formowania k´sa wyst´powa∏ u po∏owy, u wi´kszoÊci albo
u wszystkich pacjentów danej grupy. Zaburzenia formowania k´sa stanowià jedno z powa˝nych zaburzeƒ fazy
ustnej [2, 3, 4, 5, 6].
Transport k´sa w jamie ustnej by∏ w znacznym stopniu
upoÊledzony u wi´kszoÊci chorych, u których stwierdzono problemy z formowaniem k´sa. Wi´kszoÊç pacjentów
spontanicznie próbowa∏o stosowaç mechanizmy zast´pcze
takie jak wzmo˝one ruchy policzków i ˝uchwy oraz ssanie
p∏ynnego k´sa; które uzupe∏nia∏y lub zast´powa∏y niesprawny transport ustny. U 18 chorych transport k´sa w jamie
ustnej by∏ ca∏kowicie bierny i mo˝liwy dzi´ki mocnemu
unoszeniu g∏owy i przechylaniu jej do ty∏u, dzi´ki czemu k´s

Figure 1. Patient K.J., Group 1. Stasis in the postoperative defect in
the oral cavity and pharynx.
Rycina 1. Pacjent K.J. Grupa 1. Zaleganie w ubytku pooperacyjnym
w jamie ustnej oraz w gardle.

70

Pol J Radiol, 2005; 70(4): 66-72

pokarmowy przelewa∏ si´ do gard∏a. Rodzaj transportu k´sa
w jamie ustnej by∏ zwiàzany z zakresem wyci´cia j´zyka.
Zaburzenia tworzenia k´sa i transportu ustnego prowadzi∏y
do zalegania w jamie ustnej (rycina 1). Znaczàca rola tworzenia k´sa wià˝e si´ z bodêcami czuciowymi odbieranymi
w czasie wykonywania tej czynnoÊci. Niedobór bodêców
czuciowych, które rozpoczynajà czuciowe sprz´˝enie zwrotne, ogranicza mo˝liwoÊç dostosowania czasu i si∏y skurczu
mi´Êni bioràcych udzia∏ w po∏ykaniu do aktualnych potrzeb,
zwiàzanych z iloÊcià i jakoÊcià po˝ywienia w jamie ustnej
[3, 7]. Mimo ró˝nego poglàdu na temat znaczenia czuciowego sprz´˝enia zwrotnego w zapoczàtkowaniu aktu po∏ykania
wielu autorów jest zgodnych co do jego roli w modyfikowaniu po∏ykania w zale˝noÊci od iloÊci i jakoÊci po∏ykanego
k´sa [3, 4, 8, 9].
W materiale w∏asnym zaburzenia fazy gard∏owej wyst´powa∏y rzadziej ni˝ zaburzenia fazy ustnej.
SpoÊród ró˝nych czynnoÊci sk∏adajàcych si´ na gard∏owà
faz´ po∏ykania najcz´Êciej, obserwowano brak szczelnoÊci
zwarcia j´zykowo-gard∏owego. Brak prawid∏owego zwarcia j´zykowo-gard∏owego utrudnia przemieszczanie k´sa
pokarmowego i cz´sto czyni po∏ykanie niewydolnym mimo
braku aspiracji. Brak zwarcia j´zykowo-gard∏owego stwierdzono u 36 chorych. Najbardziej nasilone zaburzenia zwarcia j´zykowo-gard∏owego wystàpi∏y wÊród pacjentów,
u których zakres wyci´cia j´zyka by∏ najwi´kszy.
Najsilniejszy zwiàzek z wydolnoÊcià po∏ykania, poÊród
czynnoÊci fazy gard∏owej, zanotowano w odniesieniu do
stopnia zabezpieczenia dróg oddechowych. Drugà w kolejnoÊci, czynnoÊcià fazy gard∏owej wykazujàcà silnà
korelacj´ z wydolnoÊcià po∏ykania by∏ ruch nag∏oÊni.
Nieprawid∏owa czynnoÊç nag∏oÊni mo˝e byç dodatkowym
elementem niewystarczajàcej ochrony dróg oddechowych
[2, 4, 10].
Nieskuteczne zabezpieczenie dróg oddechowych jest jednym z najci´˝szych zaburzeƒ gard∏owej fazy po∏ykania.
Nast´pstwem tego zwykle jest zaciek Êródpo∏kni´ciowy
[2, 3, 4, 11, 12]. W materiale w∏asnym zaciek Êródpo∏kni´ciowy obserwowano u 11 chorych. W materiale innych
autorów obecnoÊç zacieku Êródpo∏kni´ciowego po operacjach narzàdów jamy ustnej jest równie˝ odnotowywana
[3, 4, 5, 11, 12, 13]. Jednak zaciek Êródpo∏kni´ciowy cz´Êciej
zdarza si´, stanowiàc powa˝ny problem, u pacjentów po
laryngektomiach cz´Êciowych. [14, 15, 16, 17, 18].
Zaciek popo∏kni´ciowy (rycina 2) jest zwykle rezultatem
niesprawnego opró˝niania gard∏a, co w konsekwencji prowadzi do zalegania w gardle po po∏kni´ciu [3, 4, 19] JeÊli
zaleganie jest du˝e, to w momencie pierwszego wdechu
dochodzi do aspiracji [3]. Aspiracja jest powa˝nym problemem w rehabilitacji chorych po operacji j´zyka [3, 13,
19]. Chorzy instynktownie lub w sposób wyuczony stosowali manewry, które pozwala∏y na zabezpieczenie si´
przed aspiracjà. Najcz´Êciej by∏o to wyd∏u˝enie zamkni´cia
krtani i odksztuszanie przedostajàcej si´ do dróg oddechowych treÊci tu˝ po po∏kni´ciu. Zaleganie w gardle po
po∏kni´ciu, które jest zwykle przyczynà popo∏kni´ciowego
zacieku do dróg oddechowych, jest nast´pstwem niesprawnego opró˝niania gard∏a [3, 4, 12]. Dla kompensacji tego
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zaburzenia pacjenci najcz´Êciej spontanicznie wykonywali
dodatkowe po∏kni´cia dla opró˝nienia gard∏a z zalegajàcych
resztek. Podobny zwiàzek zalegania w gardle po po∏kni´ciu
z zaciekiem popo∏kni´ciowym do dróg oddechowych znajdujemy w pracach innych autorów [2, 3, 4, 12, 20].
Niesprawne opró˝nianie gard∏a, które jest przyczynà zalegania i w konsekwencji prowadzi do zacieku popo∏kni´ciowego,
ma zwiàzek z zaburzeniem funkcji zwieracza gard∏owoprze∏ykowego. Aby opró˝nianie gard∏a by∏o skuteczne zwieracz gard∏owo-prze∏ykowy musi otworzyç si´ w odpowiednim momencie fazy gard∏owej i otwarcie to musi trwaç
wystarczajàco d∏ugo. Znana jest zale˝noÊç tych elementów
od wielkoÊci k´sa pokarmowego [21, 22]. Przesuni´cie tej
wa˝nej czynnoÊci w czasie oraz zbyt krótkie jej trwanie jest
czynnikiem powodujàcym powstawanie zalegania w gardle.
W materiale w∏asnym moment otwarcia zwieracza gard∏owoprze∏ykowego dla wszystkich badanych wyst´powa∏ Êrednio
po up∏ywie 1 s od poczàtku fazy gard∏owej. Ârednie wartoÊci
tego momentu w poszczególnych grupach badanych chorych wynosi∏y od 0,53 s (w grupie 5) do 1,60 s (w grupie
1). W porównaniu do podawanych przez ró˝nych autorów
wartoÊci tego momentu dla zdrowych badanych, wartoÊci
uzyskane w materiale w∏asnym by∏y znacznie wy˝sze. By∏ on
najbardziej opóêniony wÊród pacjentów, których po∏ykanie
by∏o niewydolne, a najni˝szà wartoÊç osiàga∏ u chorych
po∏ykajàcych sprawnie.
Czas trwania otwarcia zwieracza gard∏owo-prze∏ykowego
u zdrowych badanych waha si´, w zale˝noÊci od wielkoÊci k´sa,
od 0,28 s do 0,67 s [17, 21, 22, 23]. W materiale w∏asnym czas
trwania otwarcia zwieracza gard∏owo-prze∏ykowego zawiera∏
si´ w granicach od 0,28 s do 0,44 s i w wi´kszoÊci przypadków
by∏ za krótki aby opró˝nianie gard∏a by∏o wystarczajàce.
W pracach wielu autorów pojawia si´ okreÊlenie „inicjacja
fazy gard∏owej” [3, 19] lub „czas opóênienia gard∏owego”.
Halczy [4] moment inicjacji fazy gard∏owej definiuje jako
wydarzenie poprzedzajàce o u∏amek sekundy czynnoÊci fazy
gard∏owej (unoszenie i zamykanie krtani oraz ruch koÊci
gnykowej ku górze) i odnosi go do poczàtku fazy gard∏owej.
Moment inicjacji fazy gard∏owej Pauloski [6] okreÊla jako
„czas opóênienia gard∏owego” i definiuje go jako odleg∏oÊç
czasowà pomi´dzy poczàtkiem fazy gard∏owej a momentem, w którym krtaƒ rozpoczyna ruch ku górze. W materiale w∏asnym równie˝ podj´to prób´ oceny tego momentu w oparciu o kryteria przedstawione przez powy˝szych
autorów. WartoÊç Êrednia tego momentu dla wszystkich
badanych wynosi 0,55 s. Najwy˝sze wartoÊci tego momentu (najpóêniejsza inicjacja) zanotowano wÊród chorych po
rozleg∏ej resekcji j´zyka. OkreÊlony w materiale w∏asnym
moment inicjacji fazy gard∏owej korelowa∏ z momentem
otwarcia zwieracza gard∏owo-prze∏ykowego oraz z czasem
fazy gard∏owej, a wspó∏czynnik korelacji by∏ dodatni i uzyska∏ wysokie wartoÊci. Nie uzyskano takiej korelacji dla
czasu otwarcia zwieracza gard∏owo-prze∏ykowego.
Manewry kompensacyjne (zast´pcze) stanowià takà zmian´
sposobu jedzenia, która umo˝liwia doustne od˝ywianie bez
groêby aspiracji – mimo powa˝nych zaburzeƒ po∏ykania [4].
Cz´sto sà one wprowadzane przez chorych spontanicznie
lub wskazane choremu jako element rehabilitacji po∏ykania
i przez niego wyuczone [4, 24, 25].

Figure 2. Patient G.L., Group 2. Stasis in the postoperative defect in
the oral cavity and post-deglutitive aspiration.
Rycina 2. Pacjent G.L. Grupa 2. Zaleganie w ubytku pooperacyjnym
w jamie ustnej oraz zaciek popo∏kni´ciowy do dolnych dróg
oddechowych.

Dla wyrównania niesprawnego zamkni´cia dróg oddechowych proponowano chorym lub wprowadzali oni spontanicznie wyd∏u˝enie czasu wstrzymania oddechu. By∏o ono
skuteczne pod warunkiem, ˝e w odpowiednim momencie
otwiera∏ si´ zwieracz gard∏owo-prze∏ykowy. W materiale
w∏asnym moment zamkni´cia krtani poprzedza∏ inicjacj´
fazy gard∏owej ale opóênione otwarcie zwieracza gard∏owoprze∏ykowego nie pozwala∏o na skuteczne opró˝nianie
gard∏a i w tej sytuacji d∏ugotrwa∏e wstrzymywanie oddechu by∏o nieskuteczne a po∏ykanie stawa∏o si´ niewydolne.
Ocena zaburzeƒ po∏ykania jest trudna i wymaga od badajàcego
du˝ego doÊwiadczenia oraz dobrej wspó∏pracy z lekarzem
klinicystà, pod opiekà którego pozostaje badany pacjent.
Konieczne jest dostosowanie metod rehabilitacji indywidualnie do ka˝dego chorego. Chodzi tu mo˝liwoÊci chorego, jego
rozumienie problemu i indywidualnà motywacj´. Konieczne
sà szybkie techniki obrazowania, pozwalajàce na rejestracj´
dynamicznych sekwencji po∏ykania oraz mo˝liwoÊç ich cyfrowej obróbki. Wszystko to w znacznym stopniu u∏atwia poznanie i przewidywanie wystàpienia okreÊlonych zaburzeƒ oraz
zaplanowanie indywidualnej reedukacji po∏ykania.

Wnioski
1. Zaburzenia ustnej fazy po∏ykania sà wynikiem usuni´cia
struktur anatomicznych.
2. Zaburzenia fazy gard∏owej sà wynikiem opóênienia inicjacji
fazy gard∏owej i braku koordynacji tworzàcych jà czynnoÊci.
3. U pacjentów o tym samym zakresie wyci´cia j´zyka nasilenie zaburzeƒ ustnej i gard∏owej fazy po∏ykania, a tym
samym wydolnoÊç po∏ykania mo˝e byç ró˝na.
4. Badanie video rentgenograficzne jest podstawowà metodà
oceny zaburzeƒ po∏ykania u pacjentów po ca∏kowitym
i cz´Êciowym wyci´ciu j´zyka i pozwala na analiz´ tych
zaburzeƒ po ró˝nie rozleg∏ych resekcjach.
5. Badanie video rentgenograficzne jest podstawowà metodà
pozwalajàcà na zaplanowanie skutecznej reedukacji po∏ykania.
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